Referat af Landsråd for Dansk Backgammon Forbund 2022

Dato: 30. april 2022 kl. 10:00
Sted: Energicenter Voldparken, Kobbelvænget 65, 1. sal, 2700 Brønshøj
Fremmødte: 30

Dagsorden

1. Valg af dirigent og referent
Jens Christian Pedersen blev valgt som dirigent.
Finn Due Larsen blev i første omgang valgt som referent. Han blev afløst af Pia Jeppesen fra punkt
3.

2. Eksklusionssag
Bestyrelsen har, på baggrund af indstilling fra Ordensudvalget, besluttet at ekskludere Jonas
Moehrdel. Ifølge vedtægterne har en spiller, der er blevet besluttet ekskluderet af bestyrelsen, ret til
at bringe sagen for landsrådet, hvor denne kan tale sin sag og få sat beslutningen til afstemning. Hvis
der er et flertal blandt medlemmerne for ikke at godkende eksklusionen, ophæves den og sendes
tilbage til Ordensudvalget. Jonas Moehrdel havde ønsket at benytte denne ret.
Axel Stemark fremlagde på Ordensudvalgets vegne afgørelsen. Denne blev runddelt i skriftlig form
til de fremmødte medlemmer til gennemlæsning. Der var herefter mulighed for spørgsmål til
afgørelsen.
Et af spørgsmålene lød på, om der er mulighed for at eksklusionen kan ophæves senere. Axel
Stemark svarede, at en eksklusion principielt set er en permanent udelukkelse. Eftersom vedtægterne
ikke behandler spørgsmålet om ophævelse, falder man tilbage på det generelle princip, at den der
træffer en afgørelse, kan også omgøre den.
Bestyrelsen har således mulighed for at ophæve eksklusionen, hvis den på et tidspunkt måtte ønske
det.

Jonas Moehrdel benyttede sig herefter af sin ret til at fremlægge sit syn på sagen. Der var også
herefter mulighed for spørgsmål.
Herefter gik landsrådet over til skriftlig afstemning om bestyrelsens afgørelse. Udover de 30
fremmødte var der også flere, der havde medbragt fuldmagter.
Resultatet blev:
Afgivne stemmer: 57.
Blank: 1.
Imod: 12.
For: 44.
Bestyrelsens afgørelse blev dermed stadfæstet af landsrådet.

3. Formanden aflægger beretning
Formanden, Pernille Rosendal fremlagde beretningen for det forgangne år.

Beretningens fulde ordlyd :
Kære alle,
Blev 2021 året hvor alt blev normalt igen og aktiviteterne tog fat med fornyet styrke?
Ved sidste års landsråd, var dette håbet.
Ønsket gik kun delvist i opfyldelse og Coronaen har gennem året periodevis igen vist sig som en
uvelkommen bremse. Usikkerheden om restriktioner mv. satte sit præg på både turneringslivet og på
de medlemsfremmende aktiviteter som vi brænder så meget efter at skyde i gang.
Om usikkerheden er lagt bag os, kan vi ikke vide med sikkerhed, men heldigvis ser det ud til, at der
nu kan gennemføres flere arrangementer og at flere og flere medlemmer får blod på tanden og
deltager i forskellige aktiviteter rundt om i landet.
Tak til de ildsjæle, der arrangerer stort og småt til gavn og glæde for medlemmerne. Det er jer, der er
årsagen til at hjertet slår og pulsen stiger.
I har gjort det så godt, at på trods af de hårde odds, så har vi nu et stigende medlemstal i forbundet.
Og netop et stigende medlemstal er bydende nødvendigt.
Måske spørger nogen: Hvorfor er det vigtigt, at vi skal være så mange? Er det fordi det er et
succeskriterie med mange kontingentkroner i forbundskassen?
Nej! – Dette er bestemt ikke formålet.

Selvom en god forbundsøkonomi også giver gode muligheder for et højt serviceniveau og udvikling
og forbedring af IT-løsninger, så er antallet af medlemmer vigtigt af en helt anden grund.
Vi vil jo gerne have nogle at spille mod! – Vi savner de dage, hvor der var ugentlige caféturneringer
snesevis af steder rundt om i det ganske land. Vi savner de dage, hvor turneringsarrangører måtte
sætte deltagerbegrænsninger og kæmpe med at finde lokaler der var store nok.
Vi vil gerne være synlige og have aktiviteter i hele landet igen. Og det får vi kun med et stort antal
aktive medlemmer og et stort antal ildsjæle, der synes det er sjovt at gøre en forskel.
Vi vil have ”kritisk masse”. Det har vi nogle steder i landet, men det kniber desværre andre steder.
Nogle steder er backgammon desværre en helt uddød sport. Hjælp os med at puste fornyet liv i de
steder, der er sygnet hen og hjælp os til at modvirke at det sker andre steder. En fest er som bekendt
sjovere, hvis der er andre end én selv der deltager.
Her ville jeg have haft nævnt vinderne af DM’erne som er blevet afholdt siden sidst, men det ved jeg
nu kommer i beretningen fra TU, Så her bliver det blot til et stort tillykke til alle
turneringsvinderene!
Af forbundsudviklende aktiviteter fik vi igangsat:
∙

Genopstart af sekretariatet

∙

Ansættelse af sekretariatsleder Erik Sommer

∙

Implementering af Rating og TMP Milepæle på hjemmesiden

Erik Sommer yder en meget stor indsats i sekretariatet og han lægger dertil et ganske betragteligt
antal timer oveni på frivillig basis. Derfor har vi i dag et velfungerende sekretariat og du vil opleve
korte svartider når du henvender dig.
Sådan skal det også være.
Det er utrolig vigtigt at understrege, at sekretariatet udover at styre vores administration, er sat i
verden for at bakke op om det frivillige arbejde. Det er – og har aldrig været – meningen at erstatte
det frivillige arbejde.
Apropos frivilligt arbejde så takker jeg og resten af bestyrelse for jeres uvurderlige indsats. Det er så
vigtigt for DBgF, at vi har velfungerende udvalg, turneringsarrangører og turneringslederere,
undervisere, nyhedsbrevsredaktion, artikelskrivere, streamere osv.
På sidste landsråd lovede bestyrelsen at blive bedre til at kommunikere. Og det synes jeg vi har levet
op til med både sommer- og julebrev ud over en masse løbende nyheder på hjemmesiden. Vi ved
godt, at vi ikke er verdensmestre i denne disciplin, men vi lægger os i selen for at have mere øje for
denne side også.
Lige før sidste landsråd havde vi netop sat online backgammon i DBgF regi i søen.
Og nu et år senere kan jeg roligt sige, at det er en succes med den løbende turnering ”Månedens
Hero”, hvor deltagerantallet ligger på over 50 måned efter måned. Tak til vores sponsor Boozt for de
flotte gavekort.
I takt med at flere og flere får øjnene op for dette supplement på nettet, vil vi øge aktivitetsniveauet.
Og det er vores ambition at vi allerede i år kan invitere til et DM i online backgammon.

Bestyrelsen plan er også at barsle med med andre nye projekter:
● En uddannelse af turneringslederere,
● En landsdækkende Café-turnering med hverveformål, hvor det er tænkt, at det er vores
klubber, der skal hjælpe til med afholdelse og
● Selvfølgelig den meget savnede Nordic Open som vi rigtig gerne vil have op at stå igen.
Det er altafgørende at flere frivillige bakker op og hjælper til med aktiviteterne så vi kan få udbredt
vores elskede sport endnu mere.
Landsholdet har været afsted to gange siden sidste landsråd 2021 i Trier og 2022 i Venedig dog uden
at kunne få medaljer. I begge turneringer nåede vi kvartfinalen og vi kan være stolte af vores
landshold, der spillede turneringerne på et rigtig højt niveau. Et niveau, hvor vi også bør få en
podieplads.
Internationalt fylder Danmark mere på verdenskortet end vores lille nation befolkningsmæssigt
egentlig berettiger os til. Det gør vi først og fremmest fordi vi har en række meget dygtige spillere,
der gennem mange år har markeret sig ved VM og andre store internationale turneringer. Men vi
anerkendes også fordi vi har et velorganiseret forbund, et nationalt anerkendt ratingsystem, et
normsystem, der belønner dygtighed. DBgF bakker op om WBGF og er repræsenteret i
verdensforbundets bestyrelse. Verdensforbundet er et internationalt organ de fleste nok ikke tænker
så meget på i det daglige, men bl.a. sikrer dette, at du møder ensartede og genkendelige regler for
spillet, hvis du har mod på at deltage i udenlandske turneringer.
En anden afgørende grund til den anerkendelse DBgF nyder internationalt er vores holdturnering.
Det er noget mange udlændinge misunder os.
Og netop DM for Hold er omdrejningspunktet for klubstrukturen i Danmark.
Og Ja! – Selvom vi har mange deltagende hold i denne turnering, der egentlig blot betragter sig som
små lukkede hold, så er de faktisk små klubber. Vi respekterer selvfølgelig dette, men vi kan jo se, at
der alligevel fra tid til anden sker ændringer på dette plan også. Nogle hold går sammen, andre
samler spillere op, der søger nye græsgange.
Og det er dejligt med dynamik. Og forandring behøver ikke være skidt. Oftest er det faktisk godt!
Derfor vil vi opfordre også de små klubber til at overveje om ikke tiden kan være moden til at påtage
sig en del af den fælles opgave, der ligger i at tage godt imod nye medlemmer. Vi ved godt, at nye
medlemmer måske ikke har samme niveau som de rutinerede, men det er bestyrelsens håb og ønske,
at det skal være lettere for nye medlemmer at komme ind i vores miljø.
Med andre ord: Ser du et nyt medlem eller et potentielt nyt medlem, så sig velkommen … tilbyd din
hjælp … fortæl om forbundet … fortæl om spillet og bliv en aktiv del af forbundet.
Det kræver kun lidt, men betyder rigtig meget.
Lad mig slutte af med at gentage min tak til alle der har været med til at støtte op om forbundet og
som yder deres til, at vi fortsat kan bruge en del af vores fritid på det vi brænder for: Backgammon.

Beretningen godkendes af landsrådet.

4. Orientering fra udvalg

Turneringsudvalget (TU)
Formand for Turneringsudvalget Brian Klindrup havde sendt nedenstående beretning, der blev læst
op på Landsrådet:
Turneringsudvalget har det sidste år bestået af Peter Friberg (Bestyrelsesrepræsentant), Bjørn
Kroghsbo, Lars Valentin, Henrik Bukkjær, Asger Kring og Brian Klindrup (Formand).
Efter at 2020/2021 sæsonen måtte aflyses grundet Corona, var det med fornøjelse at 2021/2022
sæsonen kunne sættes i gang, om end der undervejs blev genindført coronarestriktioner, hvilket
gjorde at der måtte replanlægges, og aftales nye spilletider, samt vises forståelse for forskelligt
bekymringsniveau i forbundet for så vidt angår Corona. Stor ros til alle hold for at vise åbenhed og
forståelse for de udfordringer corona har givet forskellige hold.
Tillykke til Absalon med mesterskabet, og Soiree Dansante og Nemo med henholdsvis 2. og 3.
pladsen. Også tillykke til oprykkerne i de forskellige divisioner.
DM blev afholdt i Ishøj 13-14. november, og her var det Michael Larsen der det kommende år kan
kalde sig Dansk Mester.
DM for damer blev afholdt i Brønshøj 28. november, og her var det Tia Maria Willumsen der det
kommende år kan kalde sig Dansk Mester for Damer.
DM i Doubles blev afholdt 21-22 august, og her er det Erik Sørensen og Jonas Moerhdel der det
kommende år kan kalde sig Danske Mestre.
Generelt blev der holdt en del turneringer i løbet af året, og der skal lyde en tak til alle de ildsjæle der
vælger at bruge sin fritid på at arrangere turneringer for alles underholdning.
Bjørn Kroghsbo har gjort en stor indsats for at få igangsat online turneringer og online rating i DBgF
regi på Heroes.
Fra TU skal der også lyde en stor tak til Erik Sommer i Sekretariatet – uden den hjælp og
administration sekretariatet yder, ville serviceniveauet fra TU være betydeligt lavere. I løbet af en
sæson er der 6-800 emails der skal besvares, om alt fra godkendelse af turneringer, flytning af
holdkampe, generelle spørgsmål om alt mellem himmel og jord – primært backgammon relateret,
forklaring af regler osv. osv. Derudover skal der arrangeres pokalturnering, holdturnering, DM,
afslutningsturnering og Final four – herunder bookes lokaler, findes turneringsledere, bestilles
præmier og kommunikeres til alle medlemmerne.

Ordensudvalget (OU)
Formand for Ordensudvalget, Torben Hasseris aflagde beretning for det forgangne år.
OU har behandlet fem sager siden sidste Landsråd.

Sag 1 & 2:
To individuelle sager, der involverede samme medlem er ført til domme i form af først karantæne og
nu eksklusion (jf. punkt 2 på dagsordenen). Begge domme er offentliggjort på Forum |
backgammon.dk | DBgF og Forum | backgammon.dk | DBgF.
Sag 3:
Under en holdturneringskamp opstod en episode, hvor et medlem doblede i crawford partiet.
Holdkaptajnerne gjorde ikke indsigelser. Episoden førte ikke til dom, men OU pointerer at
holdkaptajner altid skal agere som turneringsledere.
Turneringsregler_version_1.3 (backgammon.dk)
Turneringslederen har pligt til at gribe ind, hvis han bliver gjort opmærksom på, at der er blevet
doblet i et Crawfordparti, og annullere doblingen.
Regler - Holdturneringen.pdf (backgammon.dk)
Holdkaptajnerne udgør i fællesskab turneringsledelsen jf. §5 Holdkaptajnen udpeger en
stedfortræder i de kampe, hvor vedkommende ikke selv deltager.
TU har desuden været inde over: Forum | backgammon.dk | DBgF
Sag 4:
Under DM opstod en uenighed om scoren i en kamp. Der var scoretavle i brug, men kun en spiller
førte scorekort. Episoden førte ikke til dom.
Turneringsregler_version_1.3 (backgammon.dk)
Spillerne skal stadig bestræbe sig på at notere stillingen, selv om der anvendes en scoretavle. I
tilfælde af en tvist anses scorekortet tilhørende den spiller, der er bagud i kampen, som afgørende,
forudsat at det er klart og entydigt. Hvis kun den ene spiller har ført scorekort, anses et sådant
scorekort som afgørende i tilfælde af en tvist.
Sag 5:
Et medlem har kontaktet OU omkring verbal chikanering i en online kamp. Kampen verserer ikke
under DBgF regi og er ikke udmøntet i sag/ dom. OU opfordrer til at man altid taler pænt live som
online.
Til OUs beretning kommer der følgende bemærkninger, spørgsmål og svar;
Har TU været involveret i OUs sager?

Ja, TU har været inde over, hvor det har været relevant. OU behandler episoder om usportslig
adfærd, mens sager om turneringsregler hører under andre udvalg. (Kommissorier for udvalg |
backgammon.dk | DBgF).
Kan OU behandle sager om verbal chikanering i chat på online servere ?
Udvalget behandler sager vedr. danske spilleres adfærd i forbindelse med afvikling af kampe online.
Under hensyntagen til den generelle forskel på fysisk adfærd og onlineadfærd, har udvalget en bred
skønsmargin i forhold til, hvilke sager det finder passende at behandle. OU opfordrer til, at man
henvender sig supporten på de enkelte online spillesteder ved chikanering.
Et medlem beretter om en episode i en cafe turnering, hvor en helt ny spiller møder en erfaren spiller.
Den nye spiller spørger om han må rulle i modsat side, hvilket den erfarne spiller afviser. Episoden
medførte at turneringslederen af cafeturneringen, bortviste den erfarne spiller i fremtidig deltagelse i
den ugentlige turnering. Dette med argumentet om, at nye spillere skal tages godt i mod.
Et medlem foreslår, at der sendes en generel skrivelse ud til alle holdkaptajner ved sæsonstart for at
mindske nye sager.

Normudvalget (NU)
Formand for Normudvalget, Peter Hallberg havde sendt nedenstående beretning, der blev læst op på
Landsrådet:
I det forgangne år har der været aktiviteter på en række områder, hvor nogle har været house keeping
og andre nyskabelser.
Af de mindre ting kan nævnes at udvalget har skiftet navn til normudvalget. Ansvarsområdet er
normer og titler. Udvalget har også fået ny formand i Peter Hallberg (undertegnede), som er trådt ind
i en midlertidig periode i forbindelse med implementeringen af det nye milepælssystem.
I kategorien af større opgaver ligger der primært to opgaver. Revision af det gamle titelsystem og
implementeringen af det nye milepæl-system.
Revisionen af det gamle titelsystem er long overdue, da systemet nu har mere end 10 år på bagen.
Det område der har mest brug for en revision er bot-normerne. Da vi oprindeligt designede det var
det primære at det var simpelt, hvor vi nu med mere end 10 års erfaring kan gøre det bedre. Vi
arbejder p.t. på en kalibrering, hvor
●
●
●
●
●

flere kampe kan tælle med
en kamp kan tælle med til flere normer, såfremt den er god nok
man behøver ikke tage normerne én ad gangen, og så starte forfra med den næste
den rullende periode udvides til to år
der benyttes TMP krav i stedet for antal kampe.

Den endelige model er ikke på plads endnu og kræver en iteration eller to mere for at være god nok
til at kunne blive rullet ud. Jeg opfordrer alle at sende kampe ind de har spillet som er mindre en to år

gamle med kortere match længde end den gældende grænse. Vi ønsker ikke at fratage nogen noget,
så der kommer til at blive en overgangsordning.
Implementeringen af det nye milepæl-system er påbegyndt. Som nogen måske har set, er der
kommet nogle medaljer på deres profil der matcher deres opnåede milepæle. Formålet med milepælsystemet er at lave noget for alle de medlemmer der ikke spiller med om titlerne, men stadig synes
det er sjov at have nogle konkrete mål at løbe efter.
TMP og rating milepælene er implementeret og der arbejders i øjeblikket på at få automatiseret
behandlingen af data til bot-milepælen. Der kan læses mere om milepæl-systemet i nyhedsbrevet.

5. Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab 2021
Kasseren Erling Skorstad gennemgik årsregnskabet 2021.
Der henvises til det offentliggjorte regnskab, der kan ses på backgammon.dk. Nederst i dokumentet
er de kommentarer Erling fremførte præciseret.
Spørgsmål fra medlemmer:
Hvilke udgifter har Landsholdet?
Svar: Indskud, rejse og ophold til VM for Hold.
Vil DBgF prioritere penge til streaming af Landsholdskampe?
Svar: Det er ikke kun et spørgsmål om penge. Bestyrelsen vil gerne have streams fra
Landsholdskampe (og andre backgammonkampe), men tekniske muligheder og kompetencer skal
også være til stede.
Hvad er de 5.850 kr. på Nordic gået til?
Svar: Forberedelser til Nordic Open
Hvorfor er Kontor/administrationsudgifter steget?
Svar: Fysiske møder med mad (under corona foregik møder online).
Hvad dækker konsulenthjælp?
Svar: Honorering til sekretariatsleder Erik Sommer.
Regnskabet blev herefter enstemmigt godkendt.

6. Forelæggelse og godkendelse af budget 2022
Erling Skorstad fremlagde budgettet 2022. Der havde indsneget sig en fejl i den egenkapital som
budgettet viste for 2021 idet det anførte tal var et balancetal og ikke tog hensyn til hensættelsen. Det

korrekte tal for egenkapitalen ultimo 2021 er kr. 695.797, som angivet korrekt i regnskabet.
Budgettet kan ses på Landsråd 2022 - Budget for 2022.pdf (backgammon.dk)
Spørgsmål fra medlemmer:
Hvad dækker IT udgifterne over?
Svar: Udvikling af hjemmeside. Der er planer om at PR automatisk beregnes på kampe lagt på ens
profil til milepælssystemet.
Et medlem foreslår, at der i holdturneringen budgetteres en pokal eller evt. indramning af diplom til
de enkelte topscorere i hver division.
Ved afstemning om godkendelse af budgettet, stemte to medlemmer i mod, men med et
overvældende flertal ved håndsoprækning blev budgettet godkendt.

7. Behandling af eventuelle forslag
Der var ikke indkommet forslag til behandling på dette Landsråd.

8. Valg af formand
Formanden Pernille Rosendal var ikke på valg.

9. Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg var:
Thomas Fuglheim (genopstiller)
Finn Bahn (nyopstillet)
Jesper Mølgaard (nyopstillet)
Alle kandidater blev valgt enstemmigt.

Den nye bestyrelse udgøres herefter af:
Pernille Rosendal (formand)
Bjørn Kroghsbo
Erling Skorstad

Thomas Fuglheim
Pia Jeppesen
Finn Bahn
Jesper Mølgaard
Bestyrelsen konstituerer sig på førstkommende bestyrelsesmøde.

10. Valg af 1. og 2. suppleant til bestyrelsen
Følgende var opstillet:
Gitte Dalgaard
Pia Kolind Nielsen
Gitte Dalgaard blev valgt som 1. suppleant og Pia Kolind Nielsen blev valgt som 2. suppleant. Begge
kandidater blev valgt i enstemmighed.

11. Valg af to revisorer
Følgende var opstillet:
Mikael Stenstrup
Lars Rosquist
Begge blev valgt enstemmigt.

12. Valg af revisorsuppleant
Peter Sung Hoon Jensen opstillede og blev valgt i enstemmighed.

13. Eventuelt
Landsholdet
Et medlem spørger: Hvem følger op på Landsholdets forpligtelser?
Det er bestyrelsens ansvar i samarbejde med Landsholdskoordinatoren at gældende forpligtelser
udføres.

En detaljeret beskrivelse omkring Landsholdet kan ses på Landshold | backgammon.dk | DBgF
Flere medlemmer efterlyser at Landsholdets kampe synliggøres. F.eks. under det nyligt afsluttede
VM har Landsholdet 36 optagede kampe, som flere medlemmer gerne vil have adgang til. Det
foreslås at officielle Landsholdskampe offentliggøres på hjemmesiden.
Streaming
Et medlem efterlyser, at der kommer mere fokus på streaming. Bestyrelsen ser gerne at flere kampe
streames, hvis nogle medlemmer ønsker at påtager sig opgaven. Fx i forbindelse med Landsrådet,
blev sendt en nyhed / efterlysning ud om hjælp til streaming. Desværre meldte ingen sig.
Frivillighed
I debatten om frivillighed i Dansk Backgammon Forbund kommer flere divergerende synspunkter
frem. Nogle mener, at bestyrelsen ikke gør nok for at værdsætte alle de frivillige medlemmer, der
yder en indsats. Flere af de tilstedeværende frivillige fremlægger egne erfaringer. De påpeger, at de
mere oplever, at det er det generelle medlem, der ikke påskønner de frivilliges indsats. Et medlem
foreslår en frivilligkoordinator, hvor til bestyrelsen pointerer at en stor del af Erik Sommers arbejde
netop består i at understøtte det frivillige arbejde fra alt holdkaptajner til udvalgsformænd.
Turneringsleder Uddannelse
Bestyrelsen planlægger at starte et turneringslederkursus, gerne med hjælp fra erfarne
turneringsledere. Peter Sung tilbyder at hjælpe til og fortæller desuden om sine oplevelser som
turneringsleder.
Status for Strategiplanen
Et medlem ønsker der på fremtidige Landsråd oprettes et punkt på dagsordenen, hvor status for
afvikling af Strategiplanen fremlægges. Et andet medlem ser gerne, at bestyrelsen udarbejder en 1årig handlingsplan for Strategiplanen. Strategiplanen kan ses her; Et større forbund for bredde og
elite. Strategi 2020-2025.pdf (backgammon.dk)
Generelt om Strategiplanen, har den største post, som er medlemshvervning, været sat i bero grundet
corona. Bestyrelsen ønsker at fokusere på den del og har bl.a. planer om en landsdækkende Cafeturnering med hverveformål i samarbejde med lokale klubber.
Deltagelse i ugeturneringer for ikke-medlemmer
Et medlem spørger om man må deltage i ugeturneringer uden medlemsskab af DBgF. Regler for
medlemsskab og deltagelse i turneringer er præciseret her: Medlemskab og kontingent |
backgammon.dk | DBgF. Ikke medlemmer kan deltage i D- turneringer. D-turneringer indbefatter
interne klubturneringer, løbende uge- og cafeturneringer, introduktionsturneringer samt
begynderturneringer.
Play offs

Et medlem udtrykker forundring over håndteringen af play off, når et hold melder fra. Aktuelt meldte
nr. 2 i 2. division Vest afbud og TU besluttede at nr. 3 i 2. division Vest overtog pladsen.
Forslag til regeludvalget
Et medlem foreslår at begge spillere må anvende ydrelandet, når det er frit og begge spillere er i
udtagning.
Afsluttende bemærkninger
Bestyrelsen tager de mange forslag og synspunkter til sig, og vil diskutere dem videre på de
kommende bestyrelsesmøder. Alle medlemmer er altid velkomne til løbende at henvende sig med
forslag, ris og ros. Bestyrelsen gør sit bedste for at kæmpe for de tiltag, medlemmerne måtte ønske.

